
 

اکبر رجبی)واسپاری ارزش آفرین گلرنگ(، ابراهیم گلچین)لیزینگ جامع سینا(، هادی صورفضالئی)لیزینگ افق اقتصاد(، محمود آقایان: محمد هادی موقعی)دبیر کل انجمن(،  حاضرین:

اسپاری آتی نگر آفام(، گیان(، محمد پرهوش) ودانشبدی)لیزینگ رازی(، محمد باباپور) مدیر حقوقی لیزینگ ایرانیان(، سیدمحمد تقی زاده)لیزینگ ایران و شرق(، سعید قاسمی)لیزینگ فرهن

ینگ(، علی بهرامی نوید)لیزینگ پاسارگاد(، محمود بمانی)واسپاری ملت(، شهرام محمدنیا) رئیس اداره حقوقی رایان سایپا(، محسن سلیمانیه)واسپاری سپهر صادرات(، رضا ساعی)بهمن لیز

تجهیزات پاسارگاد(، علی محمد دلیوند)واسپاری سپهر پارس(، محمد )لیزینگ خودروکار( علیرضا رزاق علی مصطفایی)واسپاری آتیه صبا(، سیدرضا حاج سیدیان)لیزینگ ماشین آالت و 

 کریمی) مدیر حقوقی لیزینگ پارسیان(

ز نجاری) مدیر حقوقی و قراردادها ، مهناخانمها: سپیده توکلی)لیزینگ شهر(، فرحناز جبار)واسپاری سپهر صادرات(، منصوره کیاست) مدیر حقوقی و وصول مطالبات لیزینگ غدیر خودرو( 

 لیزینگ خودروکار(

 

 12/10/96تاریخ : 

 9:30ساعت : 

 

جلسه 

 پنجم

 

 حقوقی و نظارتنام کارگروه:

 

 شهرام محمدنیادبیر کارگروه:  دکتر باباپور رئیس کارگروه: 

 دستور جلسه : 
بانک مرکزی ج.ا .ا موضوع نحوه محاسبه ورودیه خسارت تاخیر تادیه  9/9/96مورخ  285718/96نامه شماره بررسی  -1

 لیزینگقراردادهای 

 گزارش دبیر کل انجمن پیرامون آخرین وضعیت اقدامات انجام شده در رابطه با شورای حل اختالف استان تهران   -2

 

 شرح مذاکرات:
لیزینگ ایرانیان نفر از اعضا و نمایندگان شرکت های عضو انجمن در محل  20پنجمین جلسه کارگروه با حضور دبیر کل انجمن ، رئیس، دبیر و تعداد 

و  228ابتدا در خصوص نامه بانک مرکزی بحث و تبادل نظر بعمل آمد و با توجه به اینکه محاکم تفاسیر مختلفی در خصوص مواد  و برگزار گردید
ی شد و اعضای محترم نظرات حقوقنظر قانون مدنی در مورد اخذ خسارت تاخیر تادیه داشته و این موضوع در آرای صادره مشهود می باشد تبادل  230

 خود را ارائه نمودند.
توضیحاتی روند پیگیری های مربوط به شورای حل اختالف  در شوراهای حل اختالف و در خصوص وضعیت پذیرش پرونده دبیر کل انجمن همچنین 

 که در این خصوص نیز نظرات اعضای محترم کارگروه استماع گردید. بر این اساس تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: را ارائه نمودند

 ردیف شرح تصمیمات اقدام کننده مهلت انجام

روز20  

اعضای 

مندرج در بند 

1 

مقرر گردید آقایان باباپور ، رزاق کریمی و بیگی ضمن بررسی نامه بانک مرکزی در خصوص 
به دبیرکل انجمن  20خود را حداکثر ظرف  کارشناسیاخذ خسارت تاخیر تادیه ، گزارش 

 ارائه فرمایند.
1 

روز 10  

ها خانم 

نجاری و 

 کیاست

نجاری و کیاست گزارش کاملی از فرآیند و نحوه پذیرش پرونده در  ها خانم مقرر شد
به انجمن ارائه  10شوراهای حل اختالف و وضعیت پرونده های پذیرش شده قبلی ، ظرف 

 نمایند. 

2 

  

فوق و تهیه  1بند ضمنا مقرر گردید شرکت های عضو انجمن تا بررسی حقوقی موضوع 
راجع به اخذ خسارت تاخیر تادیه بر اساس های مشتریان ، از تغییر در مفاد قرارداد رویه واحد

 نامه بانک مرکزی خودداری نمایند. 
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